
O que ficou mais guardado na mente de Pedro (conforme II Pedro 2.18) 
foi a voz do Pai que disse (7): “Este � o meu Filho amado; a ele ouvi”. 

O Pai n�o poupou seu Filho Amado. O filho foi fiel ao projeto do 
Pai para a nossa salva��o. Sabia que seu minist�rio passaria pela cruz e 
permaneceu nele com o �nico prop�sito de nos salvar. Foi fiel at� a morte 
e morte de cruz (Filipenses 2.8).

Jesus foi fiel ao minist�rio. Voc� tem sido fiel ao comissionamento 
que Deus deu a todo disc�pulo de ir e pregai o Evangelho? Voc� falou do 
amor de Deus para algu�m esta semana? Como foi sua experi�ncia?

A C�lula existe para ganhar almas. Ela n�o pode fugir de seu minist�rio. 

Conclus�o:
Hoje aprendemos sobre a Quaresma e a Fidelidade.
Como o fiel Abra�o, o Pai n�o poupou seu pr�prio Filho para a nossa 

Salva��o. Por isso precisamos permanecer em fidelidade. Nossa alegria 
est� em ser fiel ao projeto de Deus e cumprir os votos como o salmista. 
N�o estamos mais debaixo de condena��o, pois Cristo morreu por n�s. O 
Pai fiel deu seu �nico Filho. Somos livres para obedecer e seguir Jesus.

Ora��o 
� Deus, cuja gl�ria � sempre ser misericordioso, s� benigno para com 
todos os que se afastaram dos teus caminhos, conduze-os de novo a ti, com 
cora��es arrependidos e viva f�, para que se firmem na verdade imut�vel 
da tua Palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que, contigo e com o Esp�rito 
Santo, vive e reina, um s� Deus, agora e sempre. Am�m. 

Dedica��o:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

Recados: 
Retiro da Quaresma: Petr�polis. Dias 13,14 e 15 de mar�o – Investimento: R$ 
240,00 – fora o transporte.
PENIEL: Prepare-se para o Retiro Distrital de Renova��o Espiritual 

2� Domingo da Quaresma
Quaresma e Fidelidade

Marcos 9.2-10

 Acolhimento:
 Ora��o inicial:
 C�ntico: 
 Quebra-gelo: O que � ser fiel?
 Leitura B�blica: Marcos 9.2-10

Introdu��o:
O segundo Domingo da Quaresma fala da 

fidelidade do Pai e nos leva ao Monte da 
Transfigura��o.

Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unig�nito para 
morrer na cruz e nos salvar (Jo�o 3.16). Deus n�o poupou seu pr�prio 
Filho por amor aos perdidos. 

Quaresma aponta para esta fidelidade do Deus mission�rio. Que 
tamb�m sejamos fi�is � miss�o que Deus colocou em nossas m�os, de 
anunciar a gra�a da Salva��o em Cristo Jesus. 

Hoje leremos a fidelidade de Abra�o e do Salmista como exemplos 
para nossa fidelidade ao projeto de Deus, e a fidelidade do Pai e do Filho 
como fonte da nossa salva��o. 

I. A Fidelidade de Abra�o – G�nesis 22.1-2, 9-13,15-18
Depois de muito esperar, Deus deu o filho prometido a Abra�o: 

Isaque. O filho da promessa e da alegria de Sara e Abra�o.
Contudo, Deus aparece e coloca Abra�o a prova (1). Ele ordena (2): 
“Toma teu filho, teu �nico filho, Isaque, a quem amas, e vai-te � terra de 
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Mori�; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te 
mostrarei”.

foi fiel ao Senhor e obedeceu. Isaque carregou a pr�pria lenha, 
assim como Jesus carregou a pr�pria cruz. 
Quando chegou ao monte, edificou um altar e (9) “sobre ele disp�s a 
lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha (10) 
e, estendendo a m�o, tomou o cutelo para imolar o filho”.

Deus enviou um anjo que o impediu de sacrificar Isaque. O anjo 
diz (12): “agora sei que temes a Deus, porquanto n�o me negaste o filho, o 
teu �nico filho”.

No lugar do filho, Abra�o ofereceu um carneiro em holocausto. A 
fidelidade de Abra�o ao pedido de Deus resultou em promessas de b�n��o 
para ele e sua descend�ncia (17,18).

Abra�o n�o poupou seu descendente e teve sua descend�ncia 
aben�oada e pr�spera. 

A Quaresma tem esta mensagem: O carneiro morreu no lugar de 
Isaque, assim tamb�m Jesus veio morrer por n�s; foi fiel ao Pai; para que 
pud�ssemos ter a vida eterna. Como Abra�o, o Pai n�o poupou seu pr�prio 
Filho para a nossa Salva��o. 

Voc� � fiel a Deus em todos os aspectos?

Ensine seus disc�pulos na c�lula a ser fiel. Abra�o deu seu �nico 
descendente e ganhou a b�n��o para sua descend�ncia. Quando 
sacrificamos nossos d�zimos, ofertas e nossa vida pelo Reino de Deus, em 
fidelidade, somos aben�oados. � dando que se recebe. 

II. A Fidelidade do Salmista – Salmo 116.10.19-15
O Salmista, em sua fidelidade ao Senhor, testemunha que 

continuou crendo mesmo diante da afli��o (10). 
Ele � grato a Deus e como sinal de sua gratid�o, invocar� o nome 

do Senhor (13) e ser� fiel aos votos (14). 
Sua fidelidade o faz confiante at� mesmo diante da morte. Ele sabe 

que (15) “Preciosa � aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos”.
Promete viver para oferecer sacrif�cios de a��o de gra�as e caminhar na 
fidelidade dos votos feitos a Deus (17-19).

Jesus foi fiel ao projeto do Pai (cumpriu os votos). Sua obedi�ncia 
e morte na cruz foram preciosas aos olhos do Senhor.

Nossa alegria est� em ser fiel ao projeto de Deus. O resultado do 
encontro com Cristo � a vida em amor, alegria e obedi�ncia. 

Como demonstrar ao mundo que somos fi�is ao Senhor?

Ensine seus disc�pulos a serem fi�is aos votos. A fidelidade � a 
caracter�stica do homem e da mulher que nasceram de novo. 

III. A Fidelidade do Pai – Romanos 8.31-34
Para nossa salva��o o Pai foi fiel a ponto de entregar seu �nico 

Filho. 
Deus � por n�s (31) por isso podemos afirmar como Paulo (32): 

“Aquele que n�o poupou o seu pr�prio Filho, antes, por todos n�s o 
entregou, porventura, n�o nos dar� graciosamente com ele todas as 
coisas?”

O Pai nos deu seu “Isaque”. Por isso n�o h� mais acusa��o (33)
contra os eleitos de Deus. � o Pai quem nos justifica. 

N�o estamos mais debaixo de condena��o, pelo contr�rio, (34) “� 
Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual est� � direita 
de Deus e tamb�m intercede por n�s”.

O Pai fiel nos deu seu “Filho Amado” como o �nico que pode 
promover a nossa eterna salva��o. 
Quando voc� come�ou a se sentir amado por Deus?

Em sua c�lula fale da fidelidade de Deus em enviar Jesus para nos salvar. 
Deus � fiel. 

IV. A Fidelidade do Filho – Marcos 9.2-10
Jesus havia falado aos ap�stolos que deveria ir a Jerusal�m, sofrer 

e morrer, mas ressuscitaria no terceiro dia. Infelizmente Pedro, sem 
discernimento, come�ou a repreender Jesus. Foi usado por Satan�s depois 
de ter sido usado pelo Esp�rito de Deus (Mc 8.31-33). Jesus ent�o ensina 
que seu segmento exige cruz e quem desejar salvar sua vida perd�-la-� 
(Mc 8.34-38).

O Senhor, depois deste confronto com Pedro, entende que deveria 
lhe dar uma experi�ncia mais profunda que falasse de sua morte e 
ressurrei��o. Por isso no sexto dia levou Pedro, Tiago e Jo�o a um alto 
monte e foi transfigurado diante deles (2). 

Mois�s e Elias apareceram e falavam sobre os “acontecimentos em 
Jerusal�m” Lucas 9.31 diz: “Os quais apareceram com gl�ria, e falavam da 
sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusal�m”.

Pedro ouviu que a morte de Jesus era um prop�sito eterno do Pai e 
a transfigura��o j� era uma antecipa��o de sua gloriosa ressurrei��o. 


